
 
 

 
           Sponsor Strategiczny PZS                        Partnerzy 

 
  

PPOOLLSSKKII  ZZWWIIĄĄZZEEKK  SSZZEERRMMIIEERRCCZZYY 

02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65A 

tel. +48.22.828.58.06 

tel/fax. +48.22.827.28.25 

e-mail: pzszerm@pzszerm.pl  

NIP: 525-14-08-089 

REGON: 000866403 

Konto:  63 1440 1387 0000 0000 1311 9813 

www.pzszerm.pl  

95  lat 

 

1922 - 2017 

 

 
 
 
 
 
  
 

                                 
 

Nr sprawy 01/2017        Warszawa, 21.02.2017r. 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie zakupu biletów 
lotniczych w klasie ekonomicznej - Nr postepowania 01/2017 

 

Mając na względzie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.02.2017r. wpłynęły następujące 
pytania:  

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do ujętych na stronie internetowej Zamawiającego informacji związanych z 
postępowaniem nr 01/2017 zwracamy się z uprzejma prośbą o doprecyzowanie treści SIWZ w 
następującym zakresie: 
 W dn. 13.02.2017 skierowane przez nas zostało zapytanie dot. planowanych tras i dat podróży, 
ujętych w zał. nr 7 do SIWZ.  
 W odpowiedzi otrzymaliśmy stosowną informację, datowaną 14.02.2017, z potwierdzeniem portów 
lotniczych, do których Wykonawcy winni ostatecznie przygotować opracowania organizacyjno-
cenowe oraz potwierdzające fakt, że ujęte w zestawieniu (zał. nr 7 do SIWZ) określenie : "Data 
powrotu " oznacza datę wylotu powrotnego z miejsca docelowego (w zał. kopia przedmiotowej 
odpowiedzi). 
 Powyższe informacje uznajemy jako wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 Niestety, zarówno zapytanie jak i odpowiedź nie widnieją na stronie internetowej Zamawiającego, 
a jednocześnie treść kolejnych ujętych na w/w stronie www pytań i odpowiedzi wskazuje na odmienne 
oczekiwania Zamawiającego w stosunku do składanych ofert. 
M.in. Zamawiający anuluje ostatecznie poz. 8 - przelot do Legnano/Mediolanu, stwierdzając 
jednocześnie, ze wszystkie pozostałe kierunki utrzymane są bez zmian. 
Ma to również potwierdzenie w ujętym na stronie www Zamawiającego dokumencie ozn. "SIWZ - po 
modyfikacji". 
Prosimy o informację , jakie są ostateczne oczekiwania Zamawiającego dot. dokumentu, 
będącego zał. nr 7 do SIWZ  w/z miejsc docelowych. 
Prosimy również o potwierdzenie , ze stosowane przez Zamawiającego oznaczenie : "Data powrotu " 
oznacza datę wylotu powrotnego z miejsca docelowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Przedmiotowa odpowiedź na pytania nie wyświetlała się na stronie internetowej PZSzerm. Wynika to 
z kłopotów technicznych. Obecnie wszystkie odpowiedzi na pisma są dostępne na stronie internetowej 
PZSzerm. 

Na stronie internetowej PZSzerm zamieszczony jest również aktualny SIWZ (data zamieszczenia na 
stronie 15.02.2017r.), w którym to dokumencie są zamieszczone oczekiwania Zamawiającego w 
zakresie aktualnego załącznika Nr 7 do SIWZ. 
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Pytanie nr 2 

Ponownie informujemy, że nie istnieje możliwość dotarcia droga powietrzną do St. Maur  i żadne 
systemy rezerwacyjne nie wskazują na możliwość dotarcia na bazie połączeń lotniczych (co powoduje 
również m.in. niemożność zaprezentowania wraz z ofertą wydruków rezerwacyjnych). 
Jeśli Zamawiający ma na uwadze miejscowość St Maur-des-Fosses , to jest ona położona ok 29 km 
od Paryża. 
Prosimy o określenie portu lotniczego, który winien być wzięty pod uwagę w tej sytuacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 2  

Zamawiający informuje, że wylot zawodników z miejscowości Warszawa (destynacja Sant-
Maur/Francja) odbywać się będzie w dniu 02.11.2017r. z Warszawy do Paryża oraz powrót (wylot) w 
dniu 05.11.2017r. z Paryża. 

Pytanie nr 3 

Czy w przypadku przelotów do/z Shouzu należy przyjąć , ze chodzi o lotnisko o nazwie Sunan 
Shuofang Int'l Airport ( WUX) położone w odległości ok 22 km od miejscowości SUZHOU i ok 80 km 
od Szanghaju? 
 Jak rozumiemy, Zamawiający wymaga realizacji  podróży na całej trasie do/z portu docelowego na 
bazie połączeń lotniczych i nie dopuszcza możliwości realizacji części trasy na bazie połączeń 
kolejowych – prosimy o zwrotne potwierdzenie. 
Istnieje możliwość uzyskania wydruku  rezerwacyjnego z lotniczego systemu rezerwacyjnego 
z częściowym pokonaniem trasy na bazie połączenia kolejowego. 
Dla przykładu trasa Szanghaj-Suzhou:                                      
     MU6009                    /SHA 2 SZV    1105+1  1137+1E0.TRN 
opisana jest w systemie jako część przelotu, natomiast w rzeczywistości jest podróżą kolejową 
(TRAIN). 
Rozumiemy, że taka opcja podróży nie jest akceptowalna i Zamawiający oczekuje przedstawienia 
całej podróży na bazie połączeń lotniczych – prosimy o zwrotne potwierdzenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 3  

Zamawiający informuje, że wylot zawodników z Warszawy (destynacja Shouzu/Chiny) odbywać się 
będzie w dniu 08.11.2017r., a powrót (wylot) nastąpi w dniu 13.11.2017r. z Szanghaju. 

Zamawiający wymaga realizacji podróży na całej trasie do/z portu docelowego na bazie połączeń 
lotniczych i nie dopuszcza możliwości realizacji części trasy na bazie połączeń kolejowych. 

Pytanie nr 4 

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku planowanej podróży z Warszawy do/z Berna. 
Lotnicze systemy rezerwacyjne analogicznie wskazują w dn. 26.10.2016 na możliwość realizacji 
podróży m.in. na bazie połączenia uwzględniającego podróż wewnątrz Szwajcarii na bazie 
przewoźnika oznaczonego jako 9B 
                             
    *9B1375  D     ZRH   BRN    2000    2130  E0 LMO 
 
Oznaczenie 9B określa przewóz pasażera na bazie połączenia kolejowego ACCESRAIL 
W dn. 29.10.2017 nie istnieje , natomiast, żadne połączenie lotnicze na trasie Berno-Warszawa, 
pozwalające na uniknięcie podróży na bazie przewoźnika 9B, czyli uniknięcie częściowej podróży 
przewoźnikiem kolejowym. 
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Rozumiemy , że taka opcja podróży nie jest akceptowalna i Zamawiający oczekuje przedstawienia 
całej podróży na bazie połączeń lotniczych – prosimy o zwrotne potwierdzenie 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, więc,  o modyfikacje ewent. dat lub trasy podróży. 

 Odpowiedź na pytanie nr 4  

Zamawiający informuje, że wylot zawodników (destynacja Berno/Szwajcaria) odbywać się będzie w 
dniu 26.10.2017r. z miejscowości Warszawa do miejscowości Zurich oraz w dniu 29.10.2017r. z 
miejscowości Zurich do Warszawy. 

Zamawiający wymaga realizacji podróży na całej trasie do/z portu docelowego na bazie połączeń 
lotniczych i nie dopuszcza możliwości realizacji części trasy na bazie połączeń kolejowych. 
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